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 مشخصات فنی دستگاه 

   Chrome OS   سیستم عامل های قابل پشتیبانی 
   core i7 Intell                                                                                             سازنده پردازنده :    
 مدل پردازنده:     
                                                                                 10th Generation intel core i7 10510U  
                                                                   GHz Burst :4.9       1.8 GHz                                                                فرکانس پردازنده:           
 10نسل  هسته ای 4 پردازنده  توضیحات پردازنده:    

 مشخصات پردازنده 

                                                                                  16G حافظه رم پیش فرض:
 حافظه رم EMMC نوع حافظه رم:    

 کارت شبکه ندارد     

  SSD M2و   SD Cardاز حافظه یبانیپشت    
 SSD M2 256GB :حافظه پیش فرض     

 ذخیره سازی 

 MB/s 1150با سرعت   axکارت شبکه وایرلس سری      
   802.11 ax wireless and Bluetooth 5.1 

 وایرلس 

   Intel® UHD Graphics     گرافیک 
 قفل سخت افزاری دستگاه  •
 سوکت آداپتور برق دستگاه  •
 USB Type Aعدد پورت  1 •
 USB Type Cعدد پورت   2 •
 ورودی و خروجی صدا •
 MICRO SDعدد 1 •
 4Gعدد خشاب  سیم کارت  1 •

 پورت ها

های قابل پشتیبانی پروتکل   
 عدد آداپتور برق  1 •
 ز یاتصال به پر  میعدد س 1 •
 لوازم جانبی همراه نامه یگارانت •

 وات   15مصرف برق کمتر از 
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19V ~ 3.4 A 65W 

 برق مصرفی 

 وزن و ابعاد  Inches 13.5 ابعاد: -گرم   1360وزن :    
 مشاور امالک •
 دفاتر پیشخوان دولت  •
 کتابخانه  •
 یی مایآژانس هواپ  •
 هتل  •
 یکاربر خانگ •

 کاربری ها
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 های عمومی: قابلیت ➢  

 

 بسیار باریک، ظریف و سبک  •

 ثانیه  5العاده باال فقط در سرعت بوت شدن فوق  •

   10نسل   intel core i7پردازندهمجهز به تکنولوژی پیشرفته و قدرتمند با پشتیبانی از   •

 ساعت( به دلیل ساختار ساده 12عمر باتری طوالنی با ظرفیت باتری باال ) •

 های قابل اجرا در اندرویدامکان نصب و اجرای نرم افزارها و بازی  •

 (Privacy Screen)قابلیت امنیتی صفحه نمایش حفظ حریم شخصی باالتربا  •

  (Fast charge)  با قابلیت شارژ سریع Type C وات  65دارای آداپتور  •

 قابلیت تبدیل شدن به تبلت  با   مجهز به صفحه نمایش لمسی •

 (Finger Print) قابلیت امنیتی اسکن اثر انگشت •

  (Version 6.0)   فایامنیت و سرعت باالی وای  •

 5.1 بلوتوثپشتیبانی از با  موقعیت یابی بهتر، برد و بازدهی بیشتر •

 backlitصفحه کلید روان، سریع و زیبا با قابلیت  •

 Bang & Olufsenتجربه صدایی شفاف و بدون نویز با پشتیبانی از اسپیکر داخلی  •

 FullHDکیفیت  اینچ با 13.5مانیتور  وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از •
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 :معرفی اجمالی  ➢  

 

تاپ و محصوالت های پیشگام در عرصه تولید لپشرکت  و پرطرفدارترین  تریناچ پی یکی از مطرحشرکت  
عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی داشته   تولید لپ تاپ های باکیفیت  همواره در عرصهکه    الکترونیکی است

کروم    روانه بازار کرده است.صرفه  قیمت مقرون بهو    مشخصات فنی مناسببا تنوع مطلوب،  و محصوالتی  
پ تاپ کروم بوک بسیار ظریف و باریک است و حجم ل  .کندبوک لپ تاپی است که مرورگر گوگل کروم را اجرا می 

ها دارند که کروم بوک ها را نسبت به لپ تاپ های دیگر متمایز کرده   و وزن کمتری نسبت به سایر لپ تاپ
 .است

کار گرفته شده در ساخت است که متریال به  لپتاپ هایییکی از   HP شرکت   x360-13cکروم بوک    تاپلپ
جایی به وزنی که جا ،  همراه داشته باشدگرمی را با خود به کیلو  1.36تاپ سبب شده تا وزن مناسب  این لپ

با    FullHDاینچی  13.5در اندازه  این لپ تاپ با طراحی درجه یک  این محصول را بسیار آسان کرده است.  
 بدنه مقاومی هم دارد.   بوده و صفحه لمسیگردیده، دارای پیکسل تولید  1920×1080رزولوشن 

از  پتااین لپ  یافزار سختاز طرفی در بخش مشخصات   شرکت   هایپردازنده  نسل    جدیدترین  متشکل 
 شرکت   10510Uمدل    10نسل   core i7 سری قدرتمند  به پردازنده    x360-13cکروم بوک    تاپلپ  است.  اینتل
 Turbo) ای که در بهترین حالت ممکن، توانایی ارائه حداکثر فرکانس کاریمجهز شده است.  پردازنده  اینتل

Speed)  4.9    ابایت از نوعگیگ  16گیگاهرتز را دارد. میزان رم DDR4   گیگابایت از   256در کنار حافظه داخلی
به هرچه سریعتر اجرا شدن  که   تاپ استاز دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این لپ SSD M.2 نوع

 .برنامه ها و سیستم عامل در این دستگاه کمک شایانی کرده است

های آنالین و  ارسال ایمیل، کار با برنامه وزشی،  آماگر به دنبال دستگاهی هستید که بیشتر برای مرور وب،  
چرا که آنها به اندازه   ،ی مناسبی برای شما باشدتواند گزینهتماشای فیلم از آن استفاده کنید کروم بوک می

 .ها راحت و سریع استاندازی و کار با آنیک لپ تاپ سنتی قیمت باالیی ندارند، قابل حمل هستند و راه

ترکیب درستی از سه فاکتور قیمت خوب، سرعت مناسب و عمر باتری   x360-13cبه طور کلی کروم بوک  
 .ستباال 
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 :مختلف ی ها ی آن در کاربر  تیاهم ی لپتاپ و بررس ➢

 

از .  است  و دانش آموزان  تاپ یکی از وسایل ضروری برای بسیاری از افراد مخصوصًا دانشجویانلپ  امروزه
استفاده تاپلپ به قدرت عملیاتی آنها  برای  ها میهای متنوعی بسته  به عنوان مثال  اداری وشود.    امور 

 کاربری های سنگین تر مثل  برایو  اندشدهاداری به بازار عرضه  پردازنده با  میانی هایتاپنویسی، لپبرنامه 
ی با پردازنده بسیار قوی هایتاپ، لپینگگرافیکی و رند سنگین و سه بعدی هایپروژه  بازی کردن و یا انجام

های سری خانگی تاپلپ  ی مثل وبگردی یا مشاهده فیلم، هایبرای کار همچنین  اند.  به بازار عرضه شده تر  
افزارهای کامپیوتری و  هایی است که در زمینه تولید سختیکی از شرکت  اچ پی شرکت    .کافی خواهند بود

یکی از گزینه هایی است که برای  x360-13cاچ پی کروم بوک اینچی  13.5لپ تاپ . ها فعالیت داردتاپلپ
بسیار ت  عمومی کیفیو سایر کارهایهای آنالین و تماشای فیلم  ارسال ایمیل، کار با برنامه   آموزشی،  ، وبگردی

 این  با  هاییتاپ، لپکنندوجو میاغلب برای کاربران معمولی که بیشتر در اینترنت جست  قابل قبولی دارد.
هایی هستند که سیستم عامل کروم را به جای ویندوز یا . کروم بوک ها لپ تاپشودمی  پیشنهاد قیمتی رنج

به    .یک افزونه از مرورگر گوگل کروم استسادگی    به   کنند و سیستم عامل کروممک او اس معمول اجرا می
تاپ زیبا طراحی در عین حال این لپ  .کندطور خالصه، کروم بوک لپ تاپی است که مرورگر گوگل کروم را اجرا می

هاست که ترین انتخاب ی کاربران از مناسبرومزه   استفاده یبرای    بسیار شکیل و چشم نواز است وشده و  
 .پردازیمهای آن میدر ادامه به توضیح ویژگی

 

 

 : باال تیسرعت، قدرت و امن ➢

 

و همین امر سبب شده  شده استفاده  SSDحافظه های پرسرعت از اچ پی    x360-13cبوک در سری کروم
سرعت  افزایش  سببالعاده باال سرعت دسترسی فوقیی را داشته باشد. العاده باال سرعت دسترسی فوقتا 

تری به  شود سیستم در زمان کوتاه سرعت اجرای سیستم عامل شده و باعث میو    ثانیه(    5)فقط در    بوت
  .ابع مورد نیازش دسترسی داشته باشدنم

تان را انجام روزانه  یکارها  دیبتوان است که    عیسر   یابه اندازه  یاز لحاظ کاربرد  اچ پی     x360-13cبوک  کروم
  ی دئوی را دارد و در پخش کردن و  نیسنگ  ینترنتیصفحات ا  یبارگذار   ییافزار دستگاه تواناسخت  د؛یده

 تاپلپ  نیکه ا  یتی با توجه به نوع فعال  DDR4ی  تیگابا یگ  16. حافظه رم  گذاردیتحت وب، سنگ تمام م
 کرد.  دیحس نخواه یبابت کمبود نیاست و از ا یمقدار مناسب رودی انتظار م

  10510Uمدل    10نسل   core i7 پردازنده سریدر کنار طراحی زیبا، سبک و باریک و حرفه ای این لپ تاپ،  
 است.  مجهز شده 6864اینتل با بنچ مارک  شرکت

  ی فا یاست. وامجهز شده  Wifi 6 تحت عنوان 802.11axپرسرعت  یفا یوا دیکروم بوک به نسل جد نیا
افزا  6 بر  شبکه   شیعالوه  فرا  ترعیوعده سر   میس یب  یهاسرعت  به  ندیشدن  و  هم    شتر یب   ینگیاتصال  را 
 . دهدیم
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 یهابخشد و به دستگاه یبهبود م  دیها را توسط استاندارد جددستگاه   یباتر   یشارژده  6  یفایوا  نیهمچن  

روشن   یبرا  ازیمقدار زمان مورد ن  جهیکنند. در نت  یز یر دهد که ارتباطات خود را برنامه  یامکان را م   نیمتصل ا
کاهش کمتر استفاده   یبه معن   نیکند. ا  ی م  دایکاهش پ  گنالیس  یجستجو  ایها جهت ارسال داده  ماندن آنتن
 یت یستاندارد امناز ا  یمندبهره   نیقابل حمل است. همچن  یهااه در دستگ  یشارژده  شیو افزا  یاز شارژ باتر 

 .دهد یکاهش م یتیکاربران را به لحاظ امن یدغدغه ها دیجد

 5.1بهتر با بلوتوث نسخه  یابی  تیموقع ➢
 یمتر به همراه مصرف انرژ   300تر حدود    عیمانند محدوده پوشش وس  ییها  تیقابل  یدارا  5.1نسخه    بلوتوث

باشد. خوشبختانه   یاتصال همزمان دو دستگاه م  تیو قابل  هیبر ثان  تیمگاب  2  بایکمتر و سرعت انتقال تقر 
باشد و امکان جهت   یم Bluetoothe 5.1 یمجهز به تکنولوژ   یدارا  یاچ پ x360-13c بوک لپ تاپ کروم

 ت ی قابل  گریشده است. از د  ریکه به بلوتوث متصل شده اند امکان پذ   ییدستگاه ها  تیموقع  یابیو رد  یابی
 .کم تر و سرعت باالتر اشاره کرد یبرد، مصرف انرژ  شیتوان به افزا یم یتکنولوژ  نیا یها
از شما دارند و احتماال بارها شما را در   یشما مطمئنا شناخت خوب  انیاطراف.  دیاسکن اثر انگشت بهره ببر   از

د  افرا  نیا  یخاطر حدس زدن رمز عبور لپ تاپ شما برا  نی. به همانددهیهنگام وارد کردن رمز عبور گجت د
افراد   داز ورو  یر یجلوگ  یکدها برا  نیکه رمز عبورها و پ نینخواهد بود. با وجود ا  یاحتماال کار چندان سخت

م  بهیغر  اگر  اما  ثمر هستند،  قابل  انتانیاطراف   دیخواهیمثمر  از  بهتر است  نکشند،  لپتاپ شما سرک   تی به 
 .دیلپتاپ غافل نشو نیا FingerPrint یتیامن

 باالتر یشخص می حر  حفظ ➢
ندارد آن    یباشد. فرق  تیحائز اهم   اری تواند بس  یموارد م  یدر زمان استفاده از لپتاپ در برخ  یشخص  میحر 

 زانتان،یعز   ریتصو  ،یحساب بانک  اتییجز  ،یمهم و کار   لیمیا  کی است.    یز یچه چ  دیکنیچه که مشاهده م
 .شما مشاهده کنند ستها را بدون خواآن دینبا گرانیکه باشد، د یز یو…، محتوا هر چ ی شخص ییوید یو

باشد    یم  یاستفاده شده است و به گونه ا Privacy screen یلپتاپ از فناور   نیا  شیساخت صفحه نما  در
صورت صفحه   نیا  ری درجه( در غ  90  هی)زاو  دینیخود را بب  شگر یاز روبرو صفحه نما  دیتوان   یکه فقط شما م

 .شود یم دهید کیو تار  اهیبه صورت س   شینما

 پورت ها قی راحت تر از طر  یدسترس ➢
کرده تا   هیتعب  تایرا جهت اتصال شارژر و انتقال د USB Type C راحتتر دو پورت  یدسترس  یبرا  یاچ پ  شرکت

 کارت خوان کیو  USB Type C پورت کیلپتاپ  نیبرطرف کند. در قسمت راست ا یکاربران را به خوب ازین
SD 4کارت    میماژول جهت اضافه کردن س  کیو    یساز   رهیذخ   یفضا  شیجهت افزاG LTE  قرار گرفته است

 .است نهیبه  اریروزانه بس یتاپ کاربردلپ کی یموارد برا نیکه وجود ا

 نیشده است. از مهمتر   هیجهت وبکم تعب  یقفل سخت افزار   کیلپتاپ    نیا  تیامن  شیجهت افزا  نیهمچن
 .وات اشاره کرد 65 (Fast charge) عیلپتاپ استفاده از آداپتور و شارژر سر  نیا ینکات کاربرد
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 کیفیت صدای مطلوب ➢
با توجه به این که امروزه شرکت در ویدئو کنفرانس ها و کالس های انالین بیش از پیش مورد استقبال 
کاربران قرار گرفته است. استفاده از یک سیستم با تکنولوژی صدای مطلوب بیش از پیش ضروری به نظر می 

های استریوی داخلی با بلندگوبه    Bang & Olufsenبا همکاری کمپانی    x360-13cرسد. کروم بوک اچ پی  
 دهد. مجهز شده که تجربه صدایی شفاف و بدون نویز را به کاربران ارائه می  B&Oفناوری 

 تر از همیشه مقاوم و لمسینمایش باکیفیت صفحه  ➢

و تمایل دارند صفحات وب سنگین تری  کنندوجو میاغلب برای کاربران معمولی که بیشتر در اینترنت جست
 x360-13c کنند، کروم بوک اچ پی  می  استفاده  اداری و روزمره یا مشاهده فیلم  هایبرنامه   ازیا  را لود کنند  

 عالی است.  پیشنهادی بسیار

 است  Full HD پیکسل  1920×    1280دارای وضوح    x360-13c اینچی کروم بوک اچ پی    13.5نمایش  صفحه 
انگیزی ست. نقطه هیجانو کروم بوک ها  هاتاپها در میان لپترین اندازهاز استانداردترین و محبوبکه یکی  
می باشد که  Gorilla Glass 5مجهز به تکنولوژی نمایش صفحه وجود تواند برای کاربران جذاب باشد که می

استفاده گردیده   x360پی  به عنوان محافظ ضدخش و ضربه از این پوشش محافظتی در لپتاپ کروم بوک اچ  
 .کندجلوگیری می  ،هنگام استفادهبه از پخش نور در این لپتاپ   ماتهمچنین نوع نمایشگر  است.

قابلیت تبدیل شدن به تبلت را دارد و درصورت نیاز می توانید با تهیه   x360-13cلپتاپ کروم بوک اچ پی  
بین گر لیزری یا ذره عنوان اشاره یا به   ی کردنطراح، تدریس،  و نوشتن  برداریبرای یادداشتیک قلم نوری  

 قلم  پشتیبانی می کند. استفاده از  Active Penو     USIاز انواع قلم های نوری استاندارد    چرا که  استفاده کنید
Active Pen  یک قلم   ، می توانید همچونهنگام استفاده در لپ تاپ لمسی خودباال  دقت و حساسیت    با

 .را تجربه کنید، نوشتن طبیعی و کاغذ

 صفحه کلید   ➢

کیبورد به ظاهر قابلیت   است. بک الیت  بک الیتدارای صفحه کلید    x360-13cلپتاپ کروم بوک اچ پی  
ای بسیار کاربردی های ویژه تواند در موقعیتمی  این قابلیتای است و بیشتر جلوه ظاهری دارد، اما  ساده 

نور و تاریک  های بیاستفاده از آن در محیط  باعث می شود که  کیبورد  پس زمینهدر  ور  ن  وجود  .واقع شود
 دسترس تر باشد.  آسان تر و در

 


